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  گگچوب گونه لرچوب گونه لر  ییککییززییو خواص فو خواص ف  ییییااییممییبر ساختار شبر ساختار ش  ییییمختلف اصالح روغن گرمامختلف اصالح روغن گرما  ططییاثر شرااثر شرا

((PPtteerrooccaarryyaa  ffrraaxxiinniiffoolliiaa))  

  

 چکیده

 عمر طول شافزاي براي از آن حفاظت و بوده طبيعي مهم بسيار منابع از يكي چوب

-يم سبب داغ هايروغن ح بااست. اصال ناپذيرشده، امري اجتنابساخته محصوالت
غيير شيميايي شود و با ايجاد ت منتقل چوب داخل يكنواخت به صورتبه گرما كه شود

الح پژوهش اثر اص اين دوستي آن را كم كند. درهاي چوب، آبدر ماكرومولكول
 بي چوروغن گرمايي در حضور روغن بزرک بر خواص فيزيكي و ساختار شيمياي

روغن بزرک،  هاي چوبي در محيطهمنظور نمون اين لرگ بررسي گرديد. براي يگونه
ساعت  4و  2گراد در دو بازه زماني درجه سانتي 200و 170،140 دماي تحت

 و بود شاهد زا كمتر شدهاصالح يهانمونه آب جذب گرمادهي شدند. بر اساس نتايج،
ما زمان يافت ا كاهش دماي تيمار افزايش ضخامت با واكشيدگي جذب آب و مقدار

قرمز مؤيد سنجي مادونهمچنين طيف داري نداشت.ثير معنياصالح گرمايي تأ
-ده ميشهاي اصالح روغن گرمايي هاي هيدروكسيل چوب، در نمونهكاهش گروه

 تر گرديد.باشد كه با افزايش دماي اصالح، اين كاهش محسوس
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 مقدمه

 از عیوس تنوع با ريدپذيتجد ،یعیطب ايماده چوب

 لیدروكسیه هايگروه. باشدیم تهیدانس و رنگ بافت، نظر

 و ابعاد رییتغ مستعد را آن ،چوب دهندهتشکیل تركیبات

 دیمف عمر كاهشبه  كه كندیمريزجانداران  توسط بيتخر

 يراهکارهاازجمله  [.1]انجامد یم مصرف زمان درچوب 

 با اشباع شیمیايی، مواد با چوب اصالح ،چوب ابعاد تثبیت

 هايروش اساس[. 2]باشد می یيگرما اصالح و مونومر

 از استفاده با چوب پايه شیمی تغییر گرمايی، اصالح

 تغییر سبب باالتر دماهاي باشد.می باال دمايدهی در گرما

 سلولی ديواره يدهندهتشکیل مواد شیمیايی ماهیت

ند؛ ساختار همی شومی )بیشتر همی سلولز و لیگنین(

گراد و لیگنین درجه سانتی 120سلولز در دماي باالتر از 

. [3]يابد گراد تغییر میدرجه سانتی 160در دماي باالي 

 رییتغ به منجريی، گرما اصالحطی  زهاهمی سلول بيتخر

 ثبات شيافزا ،یدگیپوس برابر در مقاومت بهبود چوب، رنگ

 گرددیم یکیمکان هايمقاومت كاهش نیهمچن و ابعاد

 هاي مختلف ازجمله آب،اصالح گرمايی در محیط .[4]

 داغ روغنشود. می انجام داغ روغن و نیتروژن بخارآب،

به  چوب عناصر در تمامی را نيکسا و سريع حرارتی انتقال

 يکنواخت به صورتبه گرما كه شودمی سبب آورده و وجود

 .[5]شود  منتقل چوب داخل

 دلیل به گیاهی هايروغن گرمايی، روغن اصالح در

 تجديد پذيري و همچنین و و شیمیايی فیزيکی ساختار

. اصالح [5، 3]اند قرارگرفته بودن موردتوجه غیر سمی

با دفع آب در حضور روغن به كاهش  روغن گرمايی،
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رطوبت تعادل، افزايش پايداري ابعاد و متعاقباً كاهش 

گردد. روغن تخريب ناشی از حشرات و قارچ منتهی می

طور سنتی در سطح بزرک يکی از موادي است كه به

اي جهت تیمار سطحی آثار چوبی در ايران، گسترده

ن مقدار زيادي شود. روغن بزرک به دلیل داشتاستفاده می

اسیدهاي چرب پلیمري غیراشباع مانند لینولنیک و 

و اسیدهاي غیراشباع مونومري مثل  اسیدلینولئیک

اند شدهكننده شناختهعنوان روغن خشکاسید، بهاولئیک

. روغن بزرک داغ با انتقال يکنواخت گرما در چوب به [6]

 [.8، 7]انجامد بهبود خواص فیزيکی و زيستی چوب می

Lyon ( 2007و همکاران)، روغن  گزارش كردند اصالح

 Cryptomeria یچوب يهاگونه دوامبا روغن بزرک  گرمايی

japonica  و Fagus crenata مولد قارچ حمله در برابر 

و  Ahmed [.6]را بهبود بخشید  ياقهوه و دیسف یدگیپوس

اظهار داشتند كه اصالح روغن گرمايی  ،(2017همکاران )

 از یبیترك و تانگ روغن با صنوبر و راش يهاگونهچوب 

 و ابعاد يداريپا بهبود سبب كاج، تار روغن و بزرک روغن

 [.9] ديگرد یقارچ تخريب و آب جذب كاهش

Chehreh اعمالداشتند  اظهار ،(2012) همکاران و 

 وابعاد  يداريپا شيافزا بهبا روغن كلزا  اصالح گرمايی

 نيو ا دیانجام نوبرص یچوب يهاكاهش جذب آب نمونه

 [.2]تر بود اصالح محسوسدما و زمان  شيبا افزا بهبود

Asadi Khorramabadi ( 2014و همکاران)، خواص بهبود 

 روغن با شدهاصالح گرمايیراش  چوب مکانیکی و فیزيکی

 و  Ghorbani [.10] ندكردگزارش را  شدهاصالح سوياي
Hosseinzadeh (2015)، دما و  شيفزاا نیز اظهار داشتند

به  دانه،پنبه روغن در حضور روغن گرمايی اصالحزمان 

دار پايداري ابعاد و مقاومت به پوسیدگی بهبود معنی

. بر اساس [11]منتهی شد  راش، یچوب يهانمونه

شده، اصالح گرمايی در محیط روغن گیاهی تحقیقات انجام

 دوام خواهد انجامید،هاي كمبه بهبود برخی خواص چوب

 هاي متفاوتلیکن تعیین شرايط بهینه اصالح براي گونهو

 نیاز به تحقیق دارد.

(، Pterocarya fraxinifolia (Lam) Spachلرگ )

 Juglandaceae متعلق به خانواده [12]اي تند رشد گونه

هاي خزري است كه در حقیقت هاي جنگليکی از گونه

شناسی است. هاي دوران سوم زمینباقیمانده جنگل

گونه اگرچه با گونه گردو در يک خانواده قرار دارد و ينا

هاي ظاهري زيادي با درختان گردو دارد، اما شباهت

دوام دارد كه سبب برخالف گردو، چوبی سبک و كم

كاهش كاربرد آن شده است. در تحقیق حاضر سعی بر آن 

شده در خواص فیزيکی و است كه با بررسی تغییرات ايجاد

شده تحت ي چوبی لرگ اصالح گرمايیشیمیايی گونه

سطوح دمايی و زمانی مختلف در محیط روغن بزرک، به 

 يافت.گونه دستشرايط بهینه اصالح اين

 

 هامواد و روش

 یچوب هاینمونه هیته

 عیب تار و فاقدلرگ راست چوب گونه پژوهش اين در

آزاد، بر اساس  هواي در خشک شدن از تهیه و پس

ابعاد  با بچوبرون از هايینمونه ASTM-D4442استاندارد 

تکرار براي هر سطح اصالح  5متر در میلی 20×20×20

 103 ± 2 در دماي ساعت 24 مدت به سپس .آماده شدند

شک به خ وزن و ابعاد شدند وقرار داده  گرادسانتی درجه

م و گر 001/0 دقت با ديجیتال ترازوي از استفاده با ترتیب

 شد.گیري متر اندازهمیلی 01/0كولیس با دقت 

 

 روغن گرمایی اصالح

-خام نمونه بزرک روغندر  روغن گرمايیبراي اصالح 

 ور در روغن بزرک، در پنج تکرار تحتهاي آزمونی غوطه

گراد، در دو بازه درجه سانتی 200و  170، 140دماهاي 

 ساعت در آون گرمادهی شدند؛ پس از اتمام 4و  2زمانی 

 گیري شد.زن و ابعاد آن ها اندازهفرآيند اصالح، و

 

 (FTIR) سنجی زیر قرمز تبدیل فوریهطیف

هاي شاهد و براي ارزيابی ساختار شیمیايی نمونه

سنجی زير قرمز تبديل فوريه، وسیله طیفشده بهاصالح

تهیه شد و در  80تر از مش پودر چوب با اندازه كوچک

 سپس پودردرجه خشک شد.  103 ± 2آون با دماي 

 Caryمدل  Algilentسنجی چوب توسط دستگاه طیف

موج ، ساخت آمريکا، بررسی گرديد و نتايج در طول630

 1-cm4000-500 .ثبت شد 
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 فیزیکی خواص

 و وزنگیري پس از اندازه ی،کيزیف تعیین خواص يبرا

 تا رسیدن به و شده ورغوطه آب در هانمونه خشک، حجم

 ختلفم نیزما هايبازه رها دآن ترحجم و وزن وزن ثابت،

 گريزي،آب يیكارا آب، جذب درنهايت ي شد.ریگاندازه

ها نمونه ضد واكشیدگی يیكارا واكشیدگی حجمی و

 :ديگرد محاسبه 5تا  1 روابط مطابق

(1) 
 

:WPG :،)%( افزايش وزنW1  وزن خشک قبل از

 يیاصالح گرما هاي¬وزن خشک نمونه W2: ،(g)اصالح 

 (.g) شده

(2) 
 

WA)%( 2 ،: جذب آبWدر آب  يور: وزن بعد از غوطه

(g)، 1Wيور: وزن قبل از غوطه ( در آبg). 

(3) 
 

WRE :گريزيآب يیكارا )%(، acW جذب آب چوب :

 .(g) شدهاصالح: جذب آب چوب atW ،(gشاهد )

(4) 
 

S :2، )%( حجمی واكشیدگیV : حجم چوب پس از

-وب قبل از غوطهحجم چ: 1V، (3cm) وري در آبغوطه

 .(3cm) وري در آب

(5) 
 

:ASE شدهچوب اصالح یدگیضد واكش يیكارا ،)%( 

:S1 ،)%( واكشیدگی چوب شاهد S2:  واكشیدگی چوب

 شده )%(.اصالح

 

 نتایج و بحث

 زیر قرمز طیف

-مهم 1سنجی زير قرمز و جدولطیف نتايج 1شکل 

 هايشده در طیف نمونههاي عاملی مشاهدهترين گروه

 4زمان شده در دماهاي مختلف طی مدتو اصالح شاهد

 پیک سنجی،طیف نتايج بر اساس .دهدمی نشان را ساعت
1-cm3400 هیدروكسیل گروه كششی ارتعاشات به مربوط 

 ترتیب به آن شدت كمترين بیشترين و كه باشدمی چوب

ساعت  4گراد/ درجه سانتی 200سطوح شاهد و  به مربوط

 گروه به مربوط پیک شدت كاهش باعث دما بود. افزايش

-هیدروكسیل الکلی، فنلی و اسیدي شده است كه نشان

هاي هیدروكسیل آزاد چوب و كاهش دهنده كاهش گروه

-ظرفیت جذب رطوبت در چوب اصالح گرمايی شده می

. طی اصالح گرمايی ابتدا همی سلولزها، سپس [13]باشد 

. همی [14]شوند بخش آمورف سلولز و لیگنین تخريب می

سلولزها پايداري حرارتی كمی دارند و با اعمال حرارت 

. [13] شودهاي استیل آن به اسید استیک تبديل میگروه

تغییرات شیمیايی با جدا شدن گروه استیل از همی سلولز 

شود و سپس در حضور اسیداستیک آزادشده، باز شروع می

دهد. میشدن زنجیره )دپلیمريزاسیون( همی سلولز رخ 

هاي هیدروكسیل، همی با از دست دادن گروه همزمان،

 .[15]شود سلولز تخريب می

 ساعت 4قرمز در اصالح گرمایی شده در طیف مادونهای عاملی مشخصترین گروه: مهم1جدول 

 گروه عاملی
 عدد موج در هر تیمار

 h140-4 h170-4 h200-4 شاهد

OH 3340 3331 3326 3332 [14] الکل، فنل و اسید 

 2922 2923 2922 2922 [16و 19] ( سلولزCH3-CH2در گروه متیلن ) C-Hارتعاش كششی نامتقارن 

CH(CH)2 [17] 2853 2854 2853 2853 

 1742 1742 1739 1734 [15]( همی سلولز، كربوكسیل و استیل C=Oهاي كربونیل )ارتعاش كششی گروه

آروماتیک لیگنین و ارتعاش  ارتعاش حلقههمراه با  Ph-O-Cدر  C-Oارتعاش كششی 

 [18] لوگلوكانيزادر  C-Oكششی 
1235 1234 1234 1235 
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به  مربوط cm 2950-2855-1هاي ناحیه پیک

هاي متیل در گروه H-Cو  2CHارتعاشات كششی نامتقارن 

شود طور كه مشاهده میو همان [19، 16]باشد سلولز می

 200و در سطح  شدت پیک آن در سطح شاهد كمترين

-Cساعت بیشترين بوده است. جذب  4گراد/ درجه سانتی

H  كششی مربوط به اسیدهاي كربوكسیلیک روغن بزرک

موجب تشديد نوارهاي جذبی اين محدوده شده است 

[19]. 

 كربونیل شاخص سنجش گروه cm 1740-1پیک ناحیه 

(C=Oچوب است و شدت اين پیک در نمونه )هاي اصالح-

از شاهد بود. حضور اسیدهاي كربوكسیلیک شده بیشتر 

اشباع و غیراشباع در روغن بزرک سبب شدت يافتن پیک 

. با [19]شده است  cm1740-1 موجكربونیل در طول

اعمال اصالح گرمايی شدت اين پیک افزايش يافت و از 

در نمونه شاهد به عدد موج باالتر  cm 1734-1عدد موج 
1-cm 1742 و 170شده در دماي هاي اصالحدر نمونه

(. ازآنجاكه 1گراد منتقل شد )جدول درجه سانتی 200 

در  C=Oمربوط به پیوند  cm 1740-1720-1عدد موج 

تواند به علت اين جابجايی می [15، 4]باشد آلدئیدها می

. [19]افزايش آلدئیدهاي آزاد موجود در لیگنین باشد 

نین و مربوط به ارتعاش حلقه آروماتیک لیگ 1420پیک 

كه اصالح سبب  [15] باشدسلولز می C-Hارتعاش خمشی 

مربوط به  cm 1235-1كاهش شدت آن گرديد. پیک 

حلقه آروماتیک لیگنین و ارتعاش  C-Oارتعاش كششی 

كه شدت آن [ 18]باشد در زايلوگلوكان می C-Oكششی 

ساعت، كمتر از نمونه  4-200ساعت و  4-170در تیمار

 .[18]هاي استیل بود ادن گروهشاهد و مؤيد از دست د

 

 اثر اصالح بر خواص فیزیکی

با روغن  شدهيیگرما اصالحچوب لرگ  یکيزیف خواص

)جدول  شد يریگاندازه ،و چوب تیمار نشده )شاهد( بزرک

2.) 

 

 
طیف -1شکل  شدهاصالح و شاهد سطوح مختلف: سطوح زیر قرمز فوریه تبدیل   
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 بلندمدت یورغوطهساعت  504 از پس یکیزیف خواص نیانگیم -2جدول

 باشند.بندي دانکن و اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار میحروف بیانگر گروه *

 

 افزایش وزن

شده را هاي شاهد و تیمارافزايش وزن نمونه 2شکل

ز اصالح گرمايی، از تغییرات دانسیته ناشی ا. دهدنشان می

دار نبود. بیشترين و كمترين میزان نظر آماري معنی

افزايش وزن به ترتیب مربوط به سطوح اصالح با روغن 

 200ساعت و  2گراد/ درجه سانتی 170بزرک در دماي 

 اثر ساعت مشاهده شد. در 4گراد/درجه سانتی

 و چوب )همی سلولز، سلولز تركیبات تیمارگرمايی،

-ازآنجايی يابد.كاهش می چوب وزن ،شدهبيتخرلیگنین( 

 اثر در وزن از كاهش بیشتر خیلی روغن جذب مقدار كه

 تیمار اثر در هاوزن نمونه باشد،می چوب تركیبات تخريب

. بر اساس نتايج [11]يافت  افزايش گیاهی روغن با گرمايی

گراد درجه سانتی 170آماري، زمان در اصالح با دماي 

 200اما در دماي ؛ داري در جذب روغن نداشتتأثیر معنی

گراد، افزايش زمان اصالح، افزايش وزن درجه سانتی

كمتري در اثر جذب روغن، نسبت به ديگر سطوح اصالح 

تواند ناشی از تخريب تركیبات ايجاد نمود كه اين امر می

چوب در دماي باال و زمان طوالنی باشد. تحقیقات 

Karlssone ( نشان داد اصالح روغن 2011و همکاران )

هاي درجه سبب افزايش وزن نمونه 180گرمايی در دماي 

درجه  240و  210شده گرديد، اما افزايش دما به اصالح

گراد سبب كاهش وزن شد كه اين كاهش وزن در سانتی

 .[8]تر بیشتر بود زمان طوالنی

Spear ( در اصااااالح روغاااان 2006و همکاااااران )

(، در اصاااالح 2012) Bazyaو  گرماااايی چاااوب كااااج

روغاان گرمااايی چااوب صاانوبر بااا روغاان باازرک افاازايش 

درصاااد  87وزن ناشااای از جاااذب روغااان را در حااادود 

. جااذب زياااد روغاان اگرچااه [20، 7]گاازارش نمودنااد 

ممکاان اساات ساابب بهبااود خااواص فیزيکاای شااود امااا 

فاااكتور مطلااوبی در اياان نااوع تیمااار نیساات. دالياال 

شاده اسات كاه مختلفی براي جاذب متفااوت روغان  كر

 [8]ي چااوبی ، گونااه[21، 7]هااا تااوان اناادازه نمونااهماای

. افاازايش [8، 7]آناااتومی و ساااختمان چااوب را نااام باارد 

منافااذ چااوب در اثاار تخريااب تركیبااات ديااواره ساالولی 

 کارایی ضد واکشیدگی واکشیدگی حجمی گریزیکارایی آب جذب آب تیمار

 شاهد

 
77/178 

a 

(57/9) 

- 

- 

- 

96/25 

a 
(72/3) 

- 

- 

- 

 ساعت 2- 140

 

87/33 
b 

(16/1) 

05/81 
c 

(65/0) 

01/22 

b 
(74/1) 

66/13 

bc 
(14/3) 

 ساعت 4- 140

 

15/36 
b 

(32/2) 

77/79 
c 

(30/1) 

74/21 

b 
(80/1) 

93/16 
c 

(21/2) 

 ساعت 2- 170

 

36 
 b 

(64/9) 

86/79 
bc 

(39/5) 

85/20 
b 

(43/1) 

29/21 
c 

(09/4) 

 ساعت 4- 170

 

29/31 
b 

(90/1) 

50/82 
b 

(06/1) 

35/19 
b 

(35/1) 

62/25 
bc 

(88/2) 

 ساعت 2- 200

 

89/28 
bc 
37/4 

 84/83 
a 

(45/2) 

95/14 
c 

(38/1) 

70/40 
a 

(48/5) 

 ساعت 4- 200

 

47/22 
c 

(69/0) 

04/87 
a 

(38/0) 

16/13 
c 

(47/1) 

79/47 
b 

(84/5) 
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، فروپاشاای آوناادها و تغییاار شااکل [22]طاای اصااالح 

باه افازايش جاذب روغان  [23]فیبرهاي نزدياک آونادها 

و دانسایته كام  [12]شاباع بااال الیااف انجامد. نقطاه امی

چوب لارگ نیاز ممکان اسات از عوامال ماؤثر در جاذب 

زياااد روغاان باشااد. ساااختمان بافاات چااوبی لاارگ بااا 

حفاارات آوناادي متوسااط و منافااذ بااین آوناادي درشاات و 

متعااادد، بافااات فیبرتراكئیاااد بیشاااتر )داراي منافاااذ 

و همچنااین  تاار در مقايسااه بااا فیباار لیبريفاارم(فااراوان

 [24]اي پارانشایمی بااا منافاذ درشاات و متعاادد هااسالول

تاارين عواماال در جااذب زياااد روغاان در توانااد از مهاامماای

 اين چوب باشد.

 

 آب جذب

-اصالح و شاهد يهانمونهمدت روند جذب آب طوالنی

 3و جادول  3و تحلیل آماري مربوط به آن در شاکل  شده

 شده است.داده نشان

 

 
 شدههای اصالحدرصد افزایش وزن نمونه -2شکل 

 
 شدههای شاهد و اصالحدرصد جذب آب نمونه -3شکل

 

 كمتر شدهاصالح يهانمونه آب جذبنشان داد  جينتا

-یمعن اختالف ،يورغوطه یزمان بازه كل در. بود شاهد از

و  شدهمشاهده شاهد با شدهاصالح سطوح نیب يدار

چوب افزايش دماي اصالح سبب كاهش ظرفیت جذب آب 
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در  داري نداشت.گرديد، اما زمان اصالح گرمايی تأثیر معنی

 ماریت سطح در آب جذب نيكمتروري پايان دوره غوطه

درصد  47/22به میزان  ساعت 4 گراد/سانتی درجه 200

هاي زمان، نمونهكه در همین مدت، درحالیشد يریگاندازه

 .درصد جذب آب داشتند 179شاهد تا 

 4 شکلدر  اصالح مختلف سطوح گريزيآب يیكارا

 يیكاراداري بین اختالف معنی گردد.مشاهده می

كمترين و بیشترين دماي اصالح گرمايی وجود  گريزيآب

میزان  نيشتریب ي،ورغوطه (. در خاتمه بازه2دارد )جدول 

گراد/ درجه سانتی 200 ح اصالحدر سط گريزيآب يیكارا

درجه  140 ساعت و كمترين میزان در سطح اصالح 4

 شد. ساعت مشاهده 4گراد/ سانتی
 

 
 شدههای اصالحگریزی نمونهکارایی آب -4شکل

 

اصالح روغن گرمايی به كاهش جذب آب و افزايش 

. [25، 7]انجامد شده میگريزي چوب اصالحكارايی آب

هاي درشت قادر به هاي گیاهی غیر قطبی با مولکولروغن

شیده كردن ديواره نیستند و نفو  در ديواره سلولی و واك

را  زيگرآباي مانند، ولیکن اليهدر حفره سلولی باقی می

كنند و سبب كاهش جذب آب چوب روي الیاف ايجاد می

تر هاي درشت. روغن بزرک با مولکول[26، 7]شوند می

هاي آب به نسبت به آب، موجب كاهش دسترسی مولکول

. همچنین [19]شوند هاي هیدروكسیل چوب میگروه

تغییر ساختار شیمیايی چوب اصالح گرمايی شده )شکل 

( نیز اهمیت بسزايی در كاهش جذب آب و متعاقب آن 1

گريزي و ثبات ابعاد چوب دارد. در افزايش كارايی آب

دوست در ساختار هاي هیدروكسیل آبترين گروهدسترس

همی سلولزها وجود دارند. طی اصالح گرمايی ساختار 

شود و از سلولز تخريب می [14]ها زودتر همی سلولز

هاي يابد. گروهدرنتیجه نقاط جذب رطوبت كاهش می

-از همی سلولز با سلولز پیوند استري می جداشدهاستیل 

تواند در كاهش جذب آب مؤثر باشد دهند؛ اين امر نیز می

[27]. 

 را اصالح مختلف سطوح یحجم یدگیواكش 5 شکل

 یحجمیدگیواكش نیانگیم جي. بر اساس نتادهدیم نشان

 از پس ،2 جدول در اصالح مختلف سطوحهاي نمونه

واكشیدگی حجمی در  نيشتریب يورغوطه خاتمه بازه

هاي اصالح هاي شاهد مشاهده شد. در میان نمونهنمونه

واكشیدگی حجمی  شده بیشترين و كمترينگرمايیروغن

 200ساعت و سطح  2گراد/ درجه سانتی 140در سطح 

 16/13درصد  01/22ساعت به ترتیب  4گراد/درجه سانتی

درصد بود. افزايش دما و زمان اصالح روغن گرمايی به 

شده نسبت به هاي اصالحدار واكشیدگی نمونهكاهش معنی

 شاهد انجامید.
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 شدههای شاهد و اصالحواکشیدگی حجمی نمونه -5شکل

 

ضاد  كاارايی نيشاتریب ي،ورغوطاه پاياان باازه از پس

سااعت باه  4گراد/درجه ساانتی 200واكشیدگی در سطح 

 درجاه 140و كمترين میازان آن در ساطح  79/47میزان 

(. 6درصد باود )شاکل  67/12ساعت برابر با  2گراد/ سانتی

اصالح در دماي باالتر به افزايش كاارايی ضاد واكشایدگی 

 منتهی گرديد.

گريازي ايجادشاده توساط روغان گیااهی خاصیت آب

دوست در اثار هاي هیدروكسیل آبو تخريب گروه [7،28]

اصالح روغن گرمايی سابب كااهش تغییار ابعااد چاوب و 

 داغ با . روغن[7]افزايش كارايی ضد واكشیدگی آن گرديد 

 سلولی ديواره سازنده مواد و تخريب شیمیايی ماهیت تغییر

را  چاوب واكشیدگی و جذب آب خصوص همی سلولزها،به

 را پدياده ايان توانادمای دماا افازايش كه دهندمی كاهش

شاکل سالولز . كاهش نسبت منااطق بای[11]تشديد كند 

واكشایدگی  كااهش تواند ساببطی اصالح گرمايی نیز می

 .[27] شود
 

 
 شدههای اصالحکارایی ضد واکشیدگی نمونه -6شکل

 گیرینتیجه
-نتايج اين بررسی نشان داد اصالح روغن گرمايی می

هاي ر در بهبود خواص فیزيکی چوبتواند روشی مؤث

 200دوامی مانند لرگ باشد. اصالح گرمايی در دماي كم

گراد، با تغییر ساختار شیمیايی چوب كه درجه سانتی

قرمز تأيید شد، بیشترين ثبات ابعاد را توسط طیف مادون
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دار واكشیدگی ناشی از جذب ايجاد نمود و به كاهش معنی

ساعت  4ساعت به  2تیمار از آب انجامید، افزايش زمان 

-دار در خواص چوب اصالح روغنسبب اختالف معنی

 شده نشد.گرمايی
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EEffffeecctt  ooff  ddiiffffeerreenntt  ooiill  hheeaatt  ttrreeaattmmeenntt  ccoonnddiittiioonnss  oonn  cchheemmiiccaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  

pphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  wwiinnggnnuutt  ((PPtteerrooccaarryyaa  ffrraaxxiinniiffoolliiaa))  wwoooodd  

  

  
Abstract 

Wood is one of the most important natural resources and its 

preservation is unavoidable for increasing the service life of 

wooden products. Wood modification with hot oil causes a 

steady transfer of heat into the wood and reduce its 

hydrophilicity through a chemical change of wood 

macromolecules. This study investigated the effect of oil heat 

treatment with linseed oil on the chemical structure and 

physical properties of wingnut wood. Specimens were heated 

at 140, 170, and 200 Cº for 2 and 4 hours. Results showed that 

water absorption of modified samples were lower than the 

control ones, and subsequently water absorption and thickness 

swelling of the modified samples decreased with increasing 

temperature. However, the time of modification had no 

significant effect. Also, Fourier-transform infrared (FTIR) 

analysis confirmed the reduction of hydroxyl groups in the 

modified samples, which this reduction was more sensible 

with increasing the temperature of modification.    

Keywords: Oil heat modification, linseed oil, wingnut wood, 

water repellent efficiency, chemical structure. 
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